
 

* Vrijetijdspashouder: iemand die een vrijetijdspas heeft. De vrijetijdspas geeft een korting op heel wat activiteiten in 

Roeselare (sportkampen, tickets voor de Spil, lidmaatschap ARhus,…) De pas is er voor mensen die het financieel of 

door hun situatie moeilijk hebben om aan vrije tijd te doen. 

 

Leeswijzer  ‘subsidiereglement voor projecten’ 

VOOR WIE? 

✓ Roeselaarse verenigingen  

✓ Samenwerking tussen minimum 3 individuen waarvan minstens één individu een 

uitgesproken link met Roeselare heeft  

WAARVOOR KRIJG JE DE SUBSIDIE? 

Je krijgt een subsidie voor: 

De uitwerking van een project dat zich binnen de vrije tijd situeert. 

WAT ZIJN DE VOORWAARDEN? 

✓ Het project vindt plaats in Roeselare. 

✓ Het project vindt plaatst binnen één jaar na toekenning van de subsidie. 
✓ Jouw project maakt geen deel uit van de jaarlijkse basiswerking van een vereniging. 

✓ Het project komt tegemoet aan enkele acties rond duurzaamheid.  
✓ De organisatie heeft een rekeningnummer op naam van de vereniging of het project 

✓ Iedereen is welkom op jouw project, al dan niet betalend. 
✓ Vrijetijdspashouders* krijgen een korting van 50% op deelname- of toegangsgeld. 

✓ Op alle communicatiemiddelen komt het logo ‘met steun van’ van de stad Roeselare en 
het vrijetijdspaslogo. 

✓ In het geval dat jouw project mensen fysiek samenbrengt, wordt visibiliteit (logo, 
banners, spandoeken,…) aan de Stad verschaft.  

 

HOE BEREKENEN WE JOUW SUBSIDIE? 

We kennen twee verschillende ondersteuningsvormen toe:  

✓ Logistieke steun: wordt voorzien in twee vormen. De aanvrager kiest zelf op welke vorm 
hij/zij aanspraak wenst te maken.   

o Een voucher voor het huren van materiaal.  
o Het gratis ter beschikking stellen van huurbare stadsinfrastructuur. 

✓ Subsidie: een financiële ondersteuning. 
 

We maken een onderscheid tussen een standaard project en een bijzonder project  
✓ Standaard project: voldoet aan bovenstaande voorwaarden 

o Vast subsidiebedrag van €500  
o Voucher voor huur van materiaal van €75  

✓ Bijzonder project: voldoet aan één of meerdere onderstaande criteria 
o Subsidiebedrag is afhankelijk van het aantal behaalde punten. 1 punt is €75 

waard.  
o Het bedrag van de voucher voor huur van materiaal is ook afhankelijk van het 

aantal behaalde punten. 
▪ 4 – 10 punten: voucher van €150 

▪ Vanaf 11 punten: voucher van €300  
 

Criteria Maximum punten 
inbedding van het project in de beleidsaccenten/speerpunten 

van de Stad  

zie bijlage 

beleidsaccenten/speerpunten 

Inhoudelijke samenwerkingsverbanden  8 punten 

Deelnemers/toeschouwers  4 punten 

Citymarketing  4 punten 



 

* Vrijetijdspashouder: iemand die een vrijetijdspas heeft. De vrijetijdspas geeft een korting op heel wat activiteiten in 

Roeselare (sportkampen, tickets voor de Spil, lidmaatschap ARhus,…) De pas is er voor mensen die het financieel of 

door hun situatie moeilijk hebben om aan vrije tijd te doen. 

 

Innovatie  3 punten 

Projecttype  22 punten  

 
 

HOE KUN JE INDIENEN? 

Je vult het aanvraagformulier in, digitaal of schriftelijk. Je kan je aanvraag het hele jaar door 

indienen. Deze aanvragen worden gebundeld en vier maal per jaar beoordeeld.  
✓ februari – april: indienen ten laatste op 1 januari 

✓ mei – juli   indienen ten laatste op 1 april  
✓ augustus – oktober:  indienen ten laatste op 1 juli   

✓ November – januari: indienen ten laatste op 1 oktober   
 

WANNEER EN HOE KRIJG JE DE SUBSIDIE UITBETAALD? 

Na goedkeuring van de aanvraag wordt de subsidie binnen de 30 dagen volledig uitbetaald.  

WANNEER EN HOE KRIJG JE DE VOUCHER? 

Na goedkeuring van de aanvraag krijg je binnen de 30 dagen de voucher. Deze voucher blijft 1 

jaar geldig.  

Voor alle details over de toekenning van de subsidie raadpleeg je best het ‘subsidiereglement 

voor projecten’. 


